
                                                                    

 

COÑECE A NOSA CULTURA 

 

Obradoiro que busca a ruptura de falsos mitos e tensións culturais e 
que ten como fin o entendemento entre culturas que deben compartir 

o mesmo espazo común. 

 

Ten un dobre obxectivo: 

a) Identificar alumnado de distintas nacionalidades, e así iniciar un 

traballo máis intensivo con eles/as. 

b) Intervir a nivel grupal dende o punto de vista da prevención do 

conflito intercultural.  

 

A actividade basease na realización dun traballo - produto grupal 

(collage, presentación, vídeo, obra de teatro, ...) sobre as diferentes 
culturas que se encontran na aula. 

 

Obxectivos: 

- Xeral: Coñecer as diferentes culturas que hai dentro do 
grupo para entender, respectar e aceptar as diferenzas 

culturais. 

- Específicos: 

 Profundizar sobre os sentimentos do alumnado 
estranxeiro/a cando se incorpora por primeira vez aá 

aula. 

 Reflexionar sobre o que se pode facer para facilitar a 

inclusión deste alumnado. 

 

Destinatarios/as: Alumnado de 1º da ESO 

 

Desenvolvemento e Contidos: 

- Identificación do alumnado de diferentes países. 

- Organización en grupos e reparto do alumnado 

estranxeiro neles. 

- Indicación do traballo a realizar sobre o país e os aspectos 

culturais do/a alumno/a que está no seu grupo, que 
actuará de referente.  

 



                                                                    

 

 

- O alumnado realizará o traballo para expoñer ao resto da 

clase e polo tanto terán que facelo da maneira máis 

vistosa e dinámica posible. 

 

 

Aspectos a traballar: 

- Debuxo ou collage dun mapa do país, bandeira e 
información xeneral. 

- Lingua ou linguas do país coa tradución de 10 palabras que 
teñan relación co instituto. 

- Festas. 

- Gastronomía: Elaboración dunha receita de 1-2 pratos típicos 

do país.  

- Xentes e costumes. 

- Música: cantantes e grupos coñecidos do país. Escollen unha 
canción. 

- Contos: 1-2 relatos típicos del país. 

- Traxe típico. 

 

A duración do obradoiro será de 6 sesións nas horas de titoría.  

Cinco delas para a elaboración do collage e unha para expoñer dito 

traballo na clase e realizar unha reflexión final.  

 

 

 

 

 

Para máis información: http://www.igaxes.org/ 

 

 

http://www.igaxes.org/

